
No Comércio Tradicional

NORMAS LADO A LADO
ARTIGO 1.º - OBJETIVO
1.O programa “Lado a Lado – Comércio Tradicional” visa 
apoiar financeiramente as empresas locais, que devido à 
crise da pandemia COVID-19 assiste a grandes quebras de 
faturação, tornando-o mais atrativo e apelando à sustenta-
bilidade da economia local.

2.As principais motivações desta campanha são apoiar o 
comércio local e a restauração, bem como a população em 
geral que viu reduzidos os seus rendimentos e em muitos 
casos a perda do próprio emprego.

ARTIGO 2.º - ORGANIZAÇÃO
1.O programa “Lado a Lado – Comércio Tradicional” é uma 
iniciativa da Câmara Municipal do Bombarral, em parceria 
com os comerciantes do Concelho.

2.A Câmara Municipal do Bombarral, no âmbito desta iniciati-
va, pode estabelecer parcerias com outras entidades locais.

ARTIGO 3.º - ÂMBITO
1. O programa “Lado a Lado – Comércio Tradicional” desti-
na-se aos estabelecimentos do comércio local do Conce-
lho de Bombarral, nomeadamente, os que detêm os seguin-
tes (CAE) - Classificação das Atividades Económicas:

CAE 56 – Restauração e similares;

CAE 47 – Comércio a retalho, com exceção dos CAE:

47111 – Hipermercados;

47260 – Comércio a retalho de tabaco;

47300 – Comércio a retalho de combustível para veículos a 
motor;

47730 – Comércio a retalho de produtos farmacêuticos;

47910 – Comércio a retalho por correspondência ou via 
internet;

47990 – Comércio a retalho por outros métodos, não efetu-
ado em estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades 
móveis de venda.

ARTIGO 4.º - ADESÃO DAS EMPRESAS
1.A adesão do estabelecimento comercial deve ser formali-
zada através de ficha de inscrição própria, a fornecer pelo 
Município e mediante solicitação através do e-mail 
lado.a.lado-comercio@cm-bombarral.pt;

2.Os estabelecimentos comerciais aderentes serão identifi-
cados através de um selo, fornecido pela Câmara Municipal 
e colocado em local de fácil visibilidade com a indicação 
“Lado a Lado – Loja Aderente”. A informação dos estabeleci-
mentos aderentes será colocada no site institucional do 
Município e divulgada nas redes sociais;

3.A Câmara Municipal do Bombarral, pode rejeitar as inscri-
ções que não se enquadrem no ponto 1 do artigo 3.º do 
presente documento.

ARTIGO 5.º - ENTREGA DE VALES
1.O Município de Bombarral entregará às famílias do Conce-
lho, conjuntamente com a fatura mensal de consumo de 
água doméstica, através de carta ou correio eletrónico, 
conforme a modalidade praticada, um total de 3 vales, no 
valor de 5€ cada, para utilização nos estabelecimentos 
aderentes a esta iniciativa;

2. Nos casos em que seja praticada a modalidade de fatura 
eletrónica, os vales podem ser impressos pelo munícipe ou 
mediante solicitação, na Câmara Municipal.

ARTIGO 6.º - UTILIZAÇÃO DE VALES
1.No momento da(s) compra, o(s) vale(s) deve(m) ser preen-
chido(s) com número de cliente e número de identificação 
fiscal que constam na fatura de consumo de água doméstica;

2.Ainda para efeitos do número anterior, deverá ser apre-
sentada ao comerciante a fatura para comprovação dos 
dados de identificação;

3.Os vales só poderão ser utilizados nos estabelecimentos, 
do Concelho de Bombarral, aderentes à iniciativa, até ao dia 
30 de junho de 2021;

4.Todas as compras efetuadas com vale devem ser de valor 
igual ou superior ao valor do mesmo, não havendo lugar a 
troco ou reembolso, e não podendo os cartões serem 
convertidos em dinheiro.

5.Por cada compra apenas pode ser utilizado 1 vale.

6.As eventuais situações fraudulentas, ou os seus indícios, 
deverão ser comunicadas ao Município e serão participa-
das, por este, às autoridades competentes.

ARTIGO 7.º - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA
1.A divulgação da campanha é da responsabilidade da 
Câmara Municipal do Bombarral, através do seu site institu-
cional www.cm-bombarral.pt e das redes sociais do municí-
pio, obrigando-se a expor claramente as condições essen-
ciais respeitantes à campanha;

2.Serão ainda elaborados materiais de comunicação e colo-
cados selos identificativos da campanha nas lojas aderentes.

ARTIGO 8.º - DISPOSIÇÕES FINAIS
1.As dúvidas e casos omissos que surjam na interpretação e 
aplicação das presentes normas serão resolvidos pela 
Câmara Municipal do Bombarral, sem direito a recurso;

2.Para qualquer esclarecimento adicional deve contactar a 
Câmara Municipal do Bombarral, através do email lado.a.la-
do-comercio@cm-bombarral.pt ou pelo telefone 262 609 020.


